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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
مام المرسلين، نبيناا محماد علياه وعلاى آلاه أ ضا  الحمد هلل رب ا لعالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وا 

 الصلوات وأتم التسليم، أما بعد:
ياه والمسلمين أجمعين- يقول المؤلف   :-رحمنا هللا وا 

 )النوع الثالث: الحديث الضعيف(
ذكورة فصمااا تماادما ثاام تىلاام علاا  تعااداد  قااا : و ااو مااا لاام ي تماا  فصااح صاا اف الصااحص ا و  صاا اف الح اان الماا

وتنوعح باعتبار فمد  واحدة من ص اف الصحة أو أىثرا أو  مصعهاا فينم م حينئٍذ إل : الموضوعا والمملاوبا 
 والشاذا والمعللا والمضطربا والمر لا والمنمط ا والمعضلا وغير ذلك.

ي النوع األول عن الصحيح، والثاني عن الحسن، : النوع الثالث بعد أن تحدث  -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 والثالث الضعيف، وهذا هو الترتيب الطبيعي، وأما قول الحا ظ العراقي:

 وأهاااااااااااااااااا  هااااااااااااااااااذا الشاااااااااااااااااا ن قسااااااااااااااااااموا الساااااااااااااااااانن
 
 

 إلااااااااااااااااااااااااى صااااااااااااااااااااااااحيح وضااااااااااااااااااااااااعيف  وحساااااااااااااااااااااااان 
 

دخالااه  ااي الساانن ماان باااب تتماايم  أ  األصاا  أن الضااعيف متاا خر عاان رتبااف الحساان، وا  ماان أجاا  مراعاااة الاان م، وا 
أ  األص  أنه أ يدخ   ي السنن؛ ألن الغالب على ال ن عدم ثبوته.   القسمف وا 

ااعف  ااعف، الضاام لغااف قااريت، والوااتح لغااف تماايم، وهااو خااالف القااوة والصااحف، والضل ااعف أو الضل الضااعيف ماان الضأ
عف العام، سواء كاان  اي البادن أو  اي العقا عف بالوتح والضم لغتان لمدلول  واحد ويستعمالن للضأ   والارأ,  والضأ

عف بالوتح لضعف العق  والرأ,، وبالضم لضعف الجسد، المقصود أن هاتان لغتان  ن كان بعضهم يخص الضأ وا 
 قرئ بهما، والضم لغف قريت، والوتح لغف تميم. 

لام  "و و ما لم ي تم  فصح ص اف الصاحص  و  صا اف الح ان الماذكورة فصماا تمادم": -يعني ابن الصاال –قال 
الحديث الصحيح، اخت   يه شرط من شروط الصحيح، شروط الصحيح الخمسف التي تقدمت، تجتمع  يه صوات 

عدالااف الاارواة، تمااام الضااب ، اتصااال السااند، انتواااء الشااذوذ، انتواااء العلااف، إذا تخلااف شاارط واحااد ماان هااذه الشااروط 
ذكورة  يماا تقادم، قلنا: أنه لم تجتمع  يه  ي هاذه الصاوات  هاو الحاديث الضاعيف، وأ صاوات الحاديث الحسان الما

يختلف الحسن عن الصحيح  ي تمام الضب  مثاًل،  يشاترط أعااله للصاحف، ويقبا  ماا دون األعلاى للحسان، وهاذا 
تقدم الكالم  يه، إذا اختا  شارط مان هاذه الشاروط الخمساف وانعادم الجاابر  هاو الحاديث الضاعيف، والنقاات طويا  



نه إذا لام تجتماع  ياه صاوف الحسان  مان بااب أولاى  ي هذا الحد وعطف صوات الحسن على صوات الصحيح؛ أل
أ تجتمااع  يااه صااوات الحااديث الصااحيح، إذا لاام تتااوا ر صااوات الحااديث الحساان وشااروطه هاا  يمكاان أن تتااوا ر 
شاااروط الحاااديث الصاااحيح  أ يمكااان،  لمااااذا ياااذكر الصاااحيح  اااي الحاااد  ماااع أناااه المطلاااوب  اااي الحااادود أن تكاااون 

 عف، ولذا اختصر الحا ظ العراقي  ي تعريف الضعيف على ذكر الحسن:مختصرة لتحوظ، وأن تكون جامعًف مان
 أمااااااااااااااااا الضااااااااااااااااعيف وهااااااااااااااااو مااااااااااااااااا لاااااااااااااااام يبلاااااااااااااااا   

 

ن بسااااااااااااااااااااااااطًا بغااااااااااااااااااااااااي   مرتبااااااااااااااااااااااااف الحساااااااااااااااااااااااان وا 
 

...الخ،  ال داعي لذكر الصحيح  ي الحد؛ ألنه إذا قصر عن رتبف الحسن  هو عن رتباف الصاحيح أقصار، يعناي 
اج أن تقاول: وأ الشايخوخف  يحتااج، أ يحتااج؛ ألناه إذا قصار إذا قلت: الطو  ماا لام يبلا  سان الشاباب، ها  يحتا

عن رتبف سن الشباب  هو عن سن الشيخوخف والكهولف أقصر، بعضهم يدا ع عن ابن الصال  ويقول: أن هذا أ 
بد منه، لماذا  يقول: هو ن ير قولهم: الكلمف اسم و ع  وحارف، الحارف ماا أ يقبا  عالماات اأسام وأ عالماات 

ماا يكوااي أن نقاول: ماا أ يقباا  عالماات اأساام، وأ يكواي أن نقاول: مااا أ يقبا  عالماات الوعاا ، لكان هااذا  الوعا ،
التن ير غير مطابق، وذكر اأسم والوع  أ بد منه؛ ألنه أ يلامم مان عادم قباول عالماات اأسام أن يكاون حر اًا، 

مراتااب مرتااب بعضااها علااى بعاا ،  ااال يمكاان  قااد يكااون  عاااًل  اادذًا أ بااد ماان ذكاار الوعاا ، أمااا هنااا  عناادنا مراتااب،
الوصول إلى الدرجف الثالثاف إأ بعاد المارور علاى الدرجاف الثانياف، علاى هاذا أ نحتااج إلاى ذكار الدرجاف الثالثاف  اي 
 الحد إذا قلّدر أن األضعف الضعيف، ثم الحسن  دذا لم يص  إلى رتبف الحسن  لن يص  إلى درجف الصحيح. 

مناقشااات أ يحتملهاا الوقات، ابان حجاار خارج مان هاذا الكااالم كلاه  اي تعرياف الضااعيف، والكاالم  اي هاذا طويا  و 
قال: هو الحديث التي لم تجتمع  يه صوات القبول، والقبول يشم  الصحيح ويشم  الحسن، هو الحديث الذ, لم 

صوات الصحف،  تجتمع  يه صوات القبول، ثم تكلم يعني ابن الصال  على تعداده وتنوعه أعتباره  قد واحدة من
أو أكثاار، وأطااال العلماااء تقساايمه بهااذه الطريقااف تبعااًا لتخلااف أ, صااوف  ماان صااوات القبااول حتااى أوصااله بعضااهم، 
أوص  بعضهم أقسامه إلى أكثر مان خمساما ف صاورة، وطرياق اساتخراج هاذه الصاور عنادنا خمساف شاروط، نا تي 

ى األول مضامومًا إلاى الثااني صاورة ثانياف، إلى الشروط واحدًا بعد اآلخار يصاير عنادنا خمار صاور، ثام نا تي إلا
سادسف مثاًل، األول إلى الثالث سابعف، األولي إلاى الراباع ثامناف، وهكاذا، ثام نا تي إلاى الثانياف ونوعا  باه كماا  علناا 

 باألول. 
ابن حجر أضرب عن هاذا كلاه، وقاال: إن التقسايم بهاذه الطريقاف تعاب لاير وراءه أأرب، كتبات الرساا    اي أقساام 

عيف، لكن ما النتيجف  ما النتيجاف أن نوصا  األقساام إلاى أكثار مان خمساما ف قسام، إلاى خمساما ف صاورة أو الض
"فينم اام  ن ااح إلاا  الموضااوع والمملااوب والشاااذ أكثاار  لااير هناااك  ا اادة، المساامى ماان أنواعااه قلياا ، ولااذا قااال: 
 .والمعلل والمضطرب والمر ل والمنمط  والمعضل وغير ذلك"

الصور أن يقال: ضاعيف، أو ضاعيف جادًا، إن كاان الهادف مان هاذا التقسايم أن نعارف كام يبلا   ويكتوى  ي بقيف
 هااذه نتيجااف مااّرة، نتيجااف ن ريااف أ يترتااب عليهااا  ا اادة، أمااا األقسااام التااي نطااق بهااا العلماااء  هااي األقسااام المااذكورة 

المرساا  والمنقطااع والمعضاا  وهااي التااي ينبغااي أن يعتنااى بهااا، الموضااوع والمقلااوب والشاااذ والمعلاا  والمضااطرب و 
 . -إن شاء هللا تعالى-وغير ذلك، وسي تي توصيله 



الضااعف ينشاا  ماان أحااد أماارين: إمااا ماان  قااد العدالااف أو  قااد الضااب ، والعدالااف يخرمهااا أمااور، إمااا بالكااذب، الوسااق، 
و عاادم علاام  ، وهاا  الجهالااف جاار  أ-إن شاااء هللا تعااالى-البدعااف، الجهالااف، علااى خااالف   ااي المجهااول، ياا تي ذكااره 

، وعدم الضاب  يكاون بسابب كثارة الخطا ،  حات الغلا ، -إن شاء هللا تعالى-بحال الراو,  ت تي اإلشارة إلى ذلك 
الوهم، مخالوف الثقاات، وغيار ذلاك، المقصاود أن الضاعف يتسارب إلاى الخبار بسابب هاذه األشاياء، وأماا العما  باه 

 .-إن شاء هللا تعالى-مؤلف هناك  سي تي  ي الوصول التاليف للمقلوب حيث يشير إليه ال
 )النوع الراب : الم ند(

ا وقاا  الخطياب:  او ماا اتصال إلا  -صال    علصاح و الم-قا  الحاىم:  و ما اتصل إ ناد  إل  ر او    
ا  ااواك كااان متصاا   أو -صاال    علصااح و االم-منتهااا ا وحكاا  اباان عبااد الباار: أنااح الماارو  عاان ر ااو    

 وا  ث ثة.منمطعا ا فهذ  أق
 النوع الرابع المسند، وقد اختلف  ي حده،  الذ, يراه الحاكم أنه المتص  المر وع، ما اتص  إسناده إلى رسول هللا

با  أ المقطاوع أ يسامى مساند، سند، والموقوف أ يسامى مساند، و ،  المنقطع أ يسمى م-صلى هللا عليه وسلم-
يشاترط ، هاذا رأ, الحااكم، والخطياب -صالى هللا علياه وسالم-نباي ًا إلاى المر وع ،بد من أن يكون متص  اإلسناد
عليااه -هااو مااا اتصاا  إلااى منتهاااه، ومنتهاااه قااد يكااون مر وعااًا إلااى النبااي  يقااول:  ،اتصااال اإلسااناد  قاا  دون الر ااع

د أو دونه، ابن عبتابعي إلى ابف، وقد يكون الخبر مقطوعًا  ينسب وقد يكون موقو ًا إلى الصح ،-الصالة والسالم
صالى -هاو المارو, عان رساول هللا ابن عبد البار يارى أن المساند إسناد، المر وع  ق  ولو لم يتص   البر يرى أنه

صاالى هللا عليااه -سااواء كااان متصاااًل أو منقطعااًا، مالااك عاان نااا ع عاان اباان عماار عاان رسااول هللا  -هللا عليااه وساالم
 ،مسند عند الخطيبى الحاكم، وهو متص  مسند إل هو ألنه متص  مر وع،  عند الجميع؛ من  دعنمسند  -وسلم

  . هو مسند عند ابن عبد البر -صلى هللا عليه وسلم-مرو, عن رسول هللا 
لمااذا  ألناه هاذا مساند عناد ابان عباد البار،  -علياه الصاالة والساالم-عان النباي مالك عن المهر, عن ابن عبار 

ولير بمسند  عند الحاكم  ،عألنه منقط ؛ند الخطيبلكنه لير بمسند  ع ،-عليه الصالة والسالم-مر وع إلى النبي 
 .أيضاً 

 المساااااااااااااااااند المر اااااااااااااااااوع أو ماااااااااااااااااا قاااااااااااااااااد وصاااااااااااااااااا 
 والثالاااااااااااااااااااث الر اااااااااااااااااااع ماااااااااااااااااااع الوصااااااااااااااااااا  ماااااااااااااااااااع

 

 لاااااااااااااااو ماااااااااااااااع وقاااااااااااااااف  وهاااااااااااااااو  اااااااااااااااي هاااااااااااااااذا يقااااااااااااااا  
 شاااااااااااااااااااااااارط بااااااااااااااااااااااااه الحاااااااااااااااااااااااااكم  يااااااااااااااااااااااااه قطعااااااااااااااااااااااااا

 

هنااا أنااه يعنااون أن المااراد باإلسااناد  وأرسااله  ااالن، أساانده  ااالن :هااذه أقااوال أهاا  العلاام، لكاان إذا قااالواأن  المقصااود
 ده، واآلخر قطع إسناده ولم يصله.وص  إسنا

 (المتصل: النوع الخامس)
ا -صل    علصح و لم-لمرفوع إل  النبي اأصضا ا و و ين ي اإلر ا  وا نمطاعا وصشمل  الموصو وصما  لح: 

 والموقوف عل  الصحابي أو من دونح.
لغاااف اإلماااام الشاااا عي، الم تصااا ، لغاااف اإلماااام  وهااايوالم تصااا  باااالهمم  "الموصاااو  أصضاااا   :وصماااا  لاااح" :المتصااا 
، وعبار بالم تصا  ، لغف اإلماام الشاا عيمؤتمر ؤتعدم يقول: شا يتهعي كما نص على ذلك ابن الحاجب  ي الشا 

، و ي الرسالف، المقصود أن هذه لغته، وهو إمام  ي اللغف، ويراد به ما اتص  إسناده إلى من  ي األم  ي مواضع



إذا كاان موقو اًا أو إلاى أو إلى أحد  من الصاحابف  -عليه الصالة والسالم-سواء كان إلى النبي نسب إليه الخبر، 
 "وا نمطاااع"اباا  اإلرسااال يعنااي يق "و ااو ين ااي اإلر ااا "ماان دونهاام، أحااد  ماان التااابعين إذا كااان مقطوعااًا، أو إلااى 

المعلااق مااا حااذف ماان ه لااير بمعلااق، ه عر نااا أنااألنااه إذا اتصاا  إسااناد ، يقاباا ، ويقاباا  التعليااق أيضااًا؛واإلعضااال
ي أكثاار ماان موضااع،  اابمنقطااع حااذف ماان أثناااء إسااناده راو  أو أكثاار ماان راو  مبااادئ إسااناده راو  أو أكثاار، ولااير 

  ... الخاثنان على ما سي تي.إسناده  وهو ما سق  من ولير بمعض 
روى كا  واحاد مان رواتاه الحاديث  ، يعناي إذا رويناا بساند  "-علصاح الصا ة وال ا م-المرفاوع إلا  النباي وصشمل "

ن  هااو متصاا ،  -عليااه الصااالة والسااالم-وأضاايف ذلااك إلااى النبااي  ،طريااق  معتباارب وقااه عماان عاان ماان ساامعه،  وا 
 -علصاح الصا ة وال ا م-وصشامل المرفاوع إلا  النباي "أضيف إلى من دونه  هو موقاوف أو مقطاوع، ولاذا قاال: 

يشام   "والموقاوف علا  الصاحابي أو مان دوناح" اي قولاه:  ،  علاى هاذا"والموقوف علا  الصاحابي أو مان دوناح
وهذا تبع  يه ، "والموقوف عل  الصحابي أو من دونح"ألنه يقول:  ؛المقطوع، يدخ   يه المقطوع، يشم  المقطوع

رحماه -خال ًا أبن الصال  والعراقي حيث منعاا دخاول المقطاوع  اي المتصا ، ولاذا يقاول الحاا ظ العراقاي النوو, 
 : -هللا

ن تصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  بسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااند  منقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوأ  وا 
 ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواء الموقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوف والمر اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوعل 

 

 موصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوأ  ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامه متصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالً  
 دخ  المقطااااااااااااااااااااااااااوعل ولاااااااااااااااااااااااااام يااااااااااااااااااااااااااروا أن يلاااااااااااااااااااااااااا

 

ألنااه مضاااف إلااى التااابعي، لكاان هاا   ؛وهااو مقطااوع علااى كاا  حااال عاان الحساان البصاار, بسااند  متصاا إذا روينااا 
كااالم اباان الصااال   لكاان علااىيساامى متصاا ،  -رحمااه هللا- ظ اباان كثياار علااى كااالم الحااانسااميه متصاا  أو أ  

الكلمتين، كياف تقاول متصا   لماذا  للتنا ر اللو ي بين (ولم يروا أن يدخ  المقطوع)يقول: أ،   والحا ظ العراقي
مااان رأى أناااه أ ماااانع مااان إدخاااال أو مااان إطاااال  !  متصااا  مقطاااوعهنااااك تناااا ر لو اااي باااين الكلمتاااين،  ! مقطاااوع

مان حياث اإلساناد مقطاوع مان حياث النسابف، وأ إشاكال  اي  متصا الجهاف منوّكاف،  :المتص  على المقطوع، يقاول
جااء  قاال آخار: جااء الطويا  القصاير، ، سنف مثاًل، وهو قصير القاماف (011)يعني لو جاءنا شخص عمره هذا، 

لو ااي بااين الكلمتااين، لكاان الجهااف منوكااف، إذا لاام يكاان هناااك الطوياا  القصااير، إياات معنااى الطوياا  القصااير  تنااا ر 
التنااا ر موجاود لكاان اللاابر طوياا  بالنساابف لعماره قصااير بالنسابف لقامتااه، جاااء الطوياا  القصاير،   لابر إياات الماانع

قاال شاخص: جااء الطويا  القصاير، ولحاظ ملحاظ غير موجود، لكن لو جاءنا صغير  اي السان، وقصاير القاماف، 
ره،  لحاظ ملحاظ قد عم   ي عمره القصير ما لم يعمله من طال عماوهو أن عمره طوي  من حيث البركف، بعيد، 

  .بعيد مث  هذا يوقع  ي لبر
بعضاهم أ يوقع  ي لبر إأ عند من يطلق المقطوع على المنقطع على ماا ساي تي،  متص  مقطوع،والذ, عندنا 

أ من يرى يطلق المقطوع ويريد المنقطع،  ماا الماانع  التاابعي  مان دوناه هاو قاولالمقطاوع  أنحين ذ  يقع اللبر، وا 
على ك  حال هذه مس لف سهلف يسيرة لكن تكلموا  يهاا   حببناا مقطوع النسبف،   وهو مقطوع اتص  سنده :قال من

 توضيحها.
 (المرفوع: النوع ال ادس)



تص   أو منمطعا  أو مر   ا قو   أو فع   عنحا و واك كان م -صل    علصح و لم- و ما أضيف إل  النبي و 
 .-صل    علصح و لم-أخبر فصح الصحابي عن ر و     الخطيب أن صكون مر   ا فما :  و ما  ون 

إذا ، هاذا مر اوع لو اًا أو تقريب أو وصفمن قول أو  ع   -عليه الصالة والسالم-ما أضيف إلى النبي المر وع 
-ما له حكم المر وع على ما سي تي، ويطلق المر وع علاى ماا أضايف إلياه أضيف إليه صراحًف، وألحق بالمر وع 

ن كاااان منقطاااع اإلساااناد، ولاااو كاااان مرسااااًل، ر عاااه التاااابعي إلاااى النباااي  -صاااالة والساااالمعلياااه ال علياااه الصاااالة -وا 
 اال باد ، -صالى هللا علياه وسالم- يه الصحابي عن رسول هللا خال ًا للخطيب، حيث قال: هو ما أخبر  -والسالم

 .-عليه الصالة والسالم-مما ر عه الصحابي إلى النبي من أن يكون 
 وعاااااااااااااااااااااااااااااًا مضاااااااااااااااااااااااااااااا ًا للنبااااااااااااااااااااااااااااايوساااااااااااااااااااااااااااااّم مر 

 اإلرسااااااااااااااااااااااااااااااالذ, وماااااااااااااااااااااااااااااان يقابلااااااااااااااااااااااااااااااه باااااااااااااااااااااااااااااا
 

 واشاااااااااااااااااااااااترط الخطياااااااااااااااااااااااب ر اااااااااااااااااااااااع الصااااااااااااااااااااااااحب   
 اأتصااااااااااااااااااااااااااااالذا  قااااااااااااااااااااااااااااد عنااااااااااااااااااااااااااااى بااااااااااااااااااااااااااااذاك 

 

 -علياه الصاالة والساالم- ي حد المر وع ولو أضايوت إلاى النباي  -مراسي  التابعين–على هذا أ يدخ  المراسي  
يشترط  ي ذلاك، لكاون الخطياب قاال:  ابن حجر ينامع  ي كون الخطيب -رحمه هللا-لكن الحا ظ عند الخطيب، 

نااه يشااترط أن يكااون ممااا ، هاا  معنااى هااذا أ"-صاالى هللا عليااه وساالم-هااو مااا أخباار  يااه الصااحابي عاان رسااول هللا "
-قاال رساول هللا  :الحسان، أو ابان سايرينبمعنى أنه لو قال   -عليه الصالة والسالم-ر عه الصحابي إلى النبي 

أ موقاوف إيت يسميه   -صلى هللا عليه وسلم -يساميه مر اوع، لكان الغالاب أن ماا يضااف إلاى النباي  مر اوع وا 
 .-عليه الصالة والسالم- هو ما ير عه الصحابي إليه -صلى هللا عليه وسلم

 (الموقوف: النوع ال اب )
وقاد صكاون إ اناد  متصا   وغيار متصالا و او  افاصمن دوناح إ  مميادا  و  ص اتعمل ومطلمح يختص بالصاحابيا 

نهاام ص اامون إ عااها  اباان الصاا ح إلاا  الخرا ااانيينو  اال مهاااك والمحاادثين أصضااا  أثاارا   مصح كثياار ماانالااذ  ص اا
صال    علصاح -قا : وبلغنا عن أبي الما ام ال اوراني أناح قاا : الخبار ماا كاان عان ر او    ا الموقوف أثرا  

 ا واألثر ما كان عن الصحابي.-و لم
 (ال انن وا ثاار)ككتاابي ىتااب ال اام  لهاذا و اذا بال انين وا ثاار علمااك ال: ومان  اذا ص امي كثيار مان القلف

 و  أعلم. اللطحاو  والبيهمي وغير ما
وأ لخباار موقااوف أو هااذا الحااديث موقااوف يخااتص بالصااحابي، أو هااذا اهااذا موقااوف  :إذا قياا الموقااوف مطلقااه 

هااذا الكااالم موقااوف علااى مالااك، هااذا  :المقطااوع، إأ مقياادًا،  يقاا :يسااتعم   يمااا دونااه، باا  يقااال بالنساابف لماان دونااه
 الكالم موقوف على الحسن، هذا الكالم موقوف على ابن سيرين وهكذا.

 وساااااااااااااااااااااااااااام بااااااااااااااااااااااااااااالموقوف مااااااااااااااااااااااااااااا قصاااااااااااااااااااااااااااارته
 

 بصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااحب  وصاااااااااااااااااااااااااااااااااااالت أو قطعتااااااااااااااااااااااااااااااااااااه 
 

وشاااذ الحااااكم  اشاااترط عااادم اأنقطاااع، كثيااار مااان الوقهااااء والمحااادثين سااواء كاااان إساااناده متصااااًل أو غيااار متصاا ، 
السانن واآلثاار،  :أيضاًا،  ادذا قاالوا فباألخبار المر وعوالسنن ويخصون الحديث بالمر وع، ر، يسمون الموقوف األث

وعااماه اباان الصااال  إلااى واألثاار مااا وقااف علااى الصااحابف، ، -عليااه الصااالة والسااالم- ااالمراد بالساانن مااا ر ااع إليااه 
سانف المتاو ى الواوراني الشاا عي إنهم يسامون الموقاوف أثارًا، وهاو محكاي أيضاًا عان أباي القاسام  :قالالخرسانيين، 

واألثااار ماااا كاااان عااان  -صااالى هللا علياااه وسااالم-الخبااار ماااا كاااان عااان رساااول هللا "إحااادى وساااتين وأر،عما اااف، قاااال: 



ر بالحاديث إذا قابلناا األثا ألن والحاديث كاذلك؛علاى هاذا  -علياه الصاالة والساالم-ماا ر اع إلياه والسانف  "الصحابي
الموقو اف، السانن المر وعاف واآلثاار  :قلنااموقاوف، إذا قابلناا السانن باآلثاار واألثار هاو ال صار الحاديث هاو المر اوع

 لكن من ينتسب إلى األثر  يقال: األثر,، ه  مقصوده ومراده اآلثار الموقوف عان الصاحابف  يعناي أ عالقاف لاه
 .بالمر وع،  الن بن  الن األثر, 

 يقاااااااااااااااااااااااااااااااول راجاااااااااااااااااااااااااااااااي ر،اااااااااااااااااااااااااااااااه المقتااااااااااااااااااااااااااااااادر  
 

 عباااااااااااااااااااد الااااااااااااااااااارحيم بااااااااااااااااااان الحساااااااااااااااااااين األثااااااااااااااااااار,  
 

-األثار السانف يعناي الما ثور عان النباي ، وسامي باذلك السانف ،ما عناده إأ موقو اات، أ يعتناي بالمر وعااتيعني 
، لكن هذا اصاطال  لابع  الوقهااء إذا قاابلوا السانن اآلثاار، أو قاابلوا الحاديث بااألثر، رأوا -عليه الصالة والسالم

هاذا الكتااب يشاتم   : دذا قلنامن الصحابف والتابعين،  -عليه الصالة والسالم-ما رو, عمن دون النبي أن األثر 
  ر وع، واألثر بالموقوف والمقطوع.على مجموعف من األحاديث واآلثار، خصصنا الحديث بالم

، "بال انن وا ثاارال اام  لهاذا و اذا قلاف: ومان  اذا ص امي كثيار مان العلمااك الىتااب ": يقول الحا ظ ابن كثير
أ، لااير   شاار  معاااني اآلثااار للطحاااو,، هاا  هااو خاااص بالموقو اااتعاااني اآلثااار، كتااابي الساانن واآلثااار شاار  مك

  .بالموقوف، ب  األص   يه المر وعخاص 
لكان عر ناا أن مان ينتساب إلاى األثار ر اوع والموقاوف، ألنه جاامع للم اب: معر ف السنن واآلثار للبيهقي؛وهناك كت

لاى الحاديث والعناياف بهااأ يريد بذلك الموقوف قطعًا، با  يرياد باذلك الحاديث،  واأشاتغال  إذا انتساب إلاى السانف وا 
ر عبد الارحيم بان الحساين األثار,، انتساب إلاى األثااألثر,،  :األثر, أو قي  عنه :ن نوسهعبها واأهتمام بها قال 

  المراد باألثر, حين ذ  األحاديث سواء كانت المر وعف أو الموقو ف.جماعف من المتقدمين والمت خرين، 
 (الممطوع: نوع الثامنال)

عباارة الشاافعي والطبراناي إطا   وقاد وقا  فاي  افع  ا و او غيار المنمطا  وأو و الموقوف عل  التابعين قو   
 عل  منمط  اإل ناد غير الموصو . الممطوع

 , وهاو ماا رو  ،أردف ذلك بالمقطوعوالموقوف على الصحابف  -عليه الصالة والسالم-ذكر المر وع إلى النبي لما 
 يعنااي إذا  وهاا  ياادخ  التقرياار أيضااًا  ااي الموقااوف وهاا  ياادخ   ااي ذلااك التقرياار عاان التااابعين قااوًأ لهاام أو  عاااًل، 

 ر إلى الصحابي ألنه أقره  مكن أن ننسب هذا األمعم  بحضرة الصحابي شيء وسكت ه  ي
لكاان ينكااره نسااب إليااه،  شاايء ولاام -عليااه الصااالة والسااالم-ماان وجااوه الساانن المر وعااف، إذا  عاا  بحضاارته  التقرياار

ماان باااب أولااى التااابعي قااد لمااا يخشااى ماان األثاار المترتااب علااى المخالوااف، الصااحابي قااد يسااكت ماان غياار موا قااف، 
 .-عليه الصالة والسالم-وع  بحضرته ما ي، بخالف يضاف إليهم التقريريسكت، ولذا أ 

 وسااااااااااااااااااااااااااام باااااااااااااااااااااااااااالمقطوع قاااااااااااااااااااااااااااول التاااااااااااااااااااااااااااابعي
 تعبيااااااااااااااااااااااااااااااااره باااااااااااااااااااااااااااااااااه عااااااااااااااااااااااااااااااااان المنقطاااااااااااااااااااااااااااااااااع  

 

 للشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عيو علااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه وقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد رأى  
 وعكسااااااااااااااااااااااه اصااااااااااااااااااااااطال  البردعااااااااااااااااااااااي :قلاااااااااااااااااااااات

 

والحمياد, والادارقطني وقاد وقاع  اي عباارة الشاا عي والطبراناي  ،هو غير المنقطع الذ, سي تي ما لم يتص  إسناده
عكار هذا اإلسناد مقطوع ويريدون باه أناه لام يتصا ،  :يقول ،طوع عن المنقطعوجمع من أه  العلم التعبير بالمق

يطلااق لوااظ المنقطااع ن ذكاار معااه اصااطال  البردعااي يطلااق المنقطااع ويريااد بااه المقطااوع، يسااتعمله الشااا عي وماامااا 



عاان تااابعي  ماان دونااه، قلاات: وعكسااه اصااطال  البردعااي، أبااو بكاار هااذا خباار منقطااع ويريااد بااه أنااه ماارو,  :يقااول
 المشهور المعروف. يجيدر الب هارون أحمد بن 

ا إن لام صضضا ح إلا  همااان "نماو  كاذاا أو "ن عال" "كناا :علا  قاو  الصاحابي ا ناا وقاد تىلام الشايب أباو عمارو 
ن أضااافح إلاا  همااان النبااي  -صاال    علصااح و االم-ر ااو     صاال    علصااح -فهااو ماان قبياال الموقااوفا وا 

الحاااىم وحكاام  االموقااوف فمااا  أبااو بكاار البرقاااني عاان شاايخح أبااي بكاار اإل ااماعيلي: إنااح ماان قبياال: -و االم
كناا   " : : ومن  اذا المبيال قاو  الصاحابيقاا التمريرا ور حح ابن الص ح عل ألنح يد   ؛النص ابور  برفعح
": إناح -صل    علصح و الم-هد ر و    صما  كذا في عا أو ""كانوا ص علون أو صمولون ا أو ""نرى بأ ا  بكذا

الحاديث و او صاحاب " مرفاوع م اند عناد أنهيناا عان كاذاا أو """أمرناا بكاذا :وقو  الصحابيا من قبيل المرفوع
مان ال انة " : م علا  قولاحوكاذا الىا اك فريا،ا مانهم أباو بكار اإل اماعيليوخالف في ذلا اقو  أىثر أ ل العلم

 ."  أن صش   األذان ويوتر اإلقامةأمر ب  " :ا وقو  أنس"كذا
ا إذا ماأا نحو ذلكقا : وما قيل من أن ت  ير الصحابي في حكم المرفوعا فإنما ذلك فصما كان  بب نهو ا أو 

ا فهاو عناد "-صال    علصاح و الم-يبلا  باح النباي " أو "ينمصاح" أو "يرفا  الحاديثقا  الراو  عن الصحابي: "
 و  أعلم. امن قبيل المرفوع الصري  في الرف أ ل الحديث 

علياااه -أراد أن يتحااادث عااان المر اااوع حكماااًا إلياااه  -علياااه الصاااالة والساااالم-إلاااى النباااي لماااا ذكااار المر اااوع صاااراحًف 
علياه -إن أضاا ه إلاى مماان النباي هذا  ياه توصاي ،  قول الصحابي: كنا نوع ، أو نقول كذا، ، -الصالة والسالم
علياه الصاالة -كاان مماا ينكار لنامل الاوحي علاى النباي  لاو ألناه  اي ممان الاوحي،   هذا مر وع؛ -الصالة والسالم

، هاذا كلاه "-صالى هللا علياه وسالم-عهاد رساول هللا ذبحناا  رساًا علاى " "عامل والقارآن يناملكنا ن"إلنكاره،  -والسالم
 .من قبي  المر وع

  ع  إن كاااااااااااااااااااان مااااااااااااااااااا (كناااااااااااااااااااا نااااااااااااااااااارى ) :قولاااااااااااااااااااهو 
 

 عصاااااااااااااااار النبااااااااااااااااي ماااااااااااااااان قبياااااااااااااااا  مااااااااااااااااا ر ااااااااااااااااع   
 

،  قال أبو بكر البرقاني عن -عليه الصالة والسالم-خالف بعضهم، حتى  يما أضيف إلى النبي  وقي  أ...إلخ،
ن أضايف إلاى ممناه شيخ أبو بكار اإلساماعيلي أناه مان قبيا  ا ، ماا لام -علياه الصاالة والساالم-لموقاوف، يعناي وا 

ألناه  ؛بر عهبر عه، يقصد به أبو عبد هللا الحاكم، وأقره، وحكم النيسابور,  -عليه الصالة والسالم-يعلم أنه اطلع 
آلماد, وا حصاولورجحاه أيضاًا الناوو,  اي شار  المهاذب، والارام,  اي الميدل على التقرير ورجحه ابن الصاال ، 

علياه الصااالة -كناا نوعا   اي عهاده  -عليااه الصاالة والساالم- وار  باين أن يضايوه إلاى عهاد النباي  اي األحكاام، 
علياااه الصاااالة -كااا  هاااذا مااان قبيااا  المر اااوع إذا أضااايف إلاااى عصاااره ، كناااا نقاااول، كناااا نواضااا ، وهكاااذا، -والساااالم
  .-والسالم

بعد حتمال أن يكونوا يوعلون ذلك ن هذا موقوف، أ د -عليه الصالة والسالم-أما إذا لم يضف إلى عصر النبي 
لخبار ماا لكن إذا كاان  اي اوحين ذ  قد انقطع الوحي من السماء  قد يوعلون الخط ،  -عليه الصالة والسالم-و اته 

ن لام يكان مر وعااً  نات الياد أ تقطاع كا": -ارضاي هللا عنها-تقاول عا شاف ، يدل على أنه  ع  الجميع  هو حجاف وا 
أن تقول عا شف هذا الشيء أو هذا الكالم ولير عندها شيء من النبي هذا حكم شرعي ويبعد  التا ه"،ء  ي الشي

  .-عليه الصالة والسالم-



أو كاان صماا  كاذا فاي  احابي كنا   نرى بأ ا  بكذاا أو كانوا ص علون أو صمولاون الصقو   المبيلمن  ذا " :يقاول
كناا نعامل علاى عهاد رساول " :، يعني كقول جاابر"من قبيل المرفوع أنح -صل    علصح و لم-عهد ر و    

 أم، كقااول "وقااو  الصااحابي: أمرنااا بكااذا"هااذا مخاارج  ااي الصااحيحين،  "والقاارآن يناامل -صالى هللا عليااه وساالم-هللا 
 مرفااوع"كاا  هااذا "، ولاام يعاامم علينااا ،الجنااا م إتباااعنهينااا عاان "وقولهااا:  العواتااق والحااي "أمرنااا أن نخاارج "عطيااف: 

مانهم أباو بكار  -مان أها  العلام- خاالف فاي  اذا فريا،و م ند عند أصحاب الحديث و و قو  أىثر أ ل العلاما 
غيار أحتماال أن يكاون اآلمار والنااهي  الكرخاي أيضاًا قاالوا: لاير بمر اوع؛ والحسان وبعا  العلمااء "اإل ماعيلي
اتاق والحاي  وذوات الخادور إلاى صاالة العو أمرناا بادخراج " وي قول أم عطيف:  ،-عليه الصالة والسالم-الرسول 
، ها  يتصاور أن أباا بكار أو عمار ياا مرون  اي مثا  هاذه الصااورة  مسا لف شارعيفأمرناا، مان يتصاور اآلمار  "العياد

موجود بين أ هرهم  ها  يتصاور أن أحاد مان  -عليه الصالة والسالم-الصحابف بدخراج العواتق والحي  والنبي 
ينهااى النساااء  "الجنااا م ولاام يعامم علينااا إتبااعنهينااا عاان "الجنااا م  كمااا قالات أم عطيااف:  إتبااعالصاحابف ينهااى عاان 

 اال يتصاور عناد أها  العلام أن هاذا مان المر اوع، بين أ هرهم  أ، ولذا الاراجح  -عليه الصالة والسالم-ول والرس
هاذا إذا قاال الصاحابي: أمرناا ، -عليه الصالة والساالم-أن يكون اآلمر والناهي  ي المسا   الشرعيف إأ الرسول 

  .أو نهينا،  لم يذكر اآلمر وأ الناهي
 :ه  قول الصحابيلكن مر وع بال شك وبال خالف،  -صلى هللا عليه وسلم-ا رسول هللا إذا قال الصحابي: أمرن

قااااال يعنااااي إذا : ا علااااوا كااااذا  -علياااه الصااااالة والسااااالم-بمنملااااف قولااااه  -صاااالى هللا عليااااه وساااالم-أمرناااا رسااااول هللا 
ريم كقولاه: ، أو نهانا عن كذا، ه  يدل علاى الوجاوب أو التحا-صلى هللا عليه وسلم-أمرنا رسول هللا  :الصحابي

سواء كان بلو ه  -عليه الصالة والسالم-أمره الجمهور نعم، الحكم واحد،  دذا نق  الصحابي  ا علوا أو أ توعلوا 
  .سيانأو عبر عنه 

احتمااال أن يساامع الصااحابي كااالم ي نااه الوا: أ، حتااى ينقاا  لنااا اللوااظ النبااو,، ود ال اااهر, وبعاا  المتكلمااين قاادا
ألن الصاااحابف هااام أعااارف الناااار  : هاااذا كاااالم ماااردود؛وهاااو  اااي الحقيقاااف لاااير بااا مر وأ نهاااي، نقاااولأمااار أو نهاااي 

 -ه وتعااالىساابحان-هلل وهاام أورع وأتقااى إذا لاام يعر ااوا هااذه األلواااش ماان يعر هااا بعاادهم  بماادلوأت األلواااش الشاارعيف، 
 "مان السانف"إذا قاال الصاحابي: ، -عليه الصالة والسالم-يوهموه عنه عن شيء  لم أو يعبروا يمعموا شي ًا من أن 
ساانف عان اباان عباار: إنهاام إنماا يرياادون بالسانف ونقا  الشااا عي  "إذا أردت السانف  هجاار"مار للحجاااج: اباان عكقاول 
 .شك أنه يريد بذلك السنف النبويفمن السنف  ال  : دذا قال الصحابي ،-عليه الصالة والسالم-النبي 

 قااااااااااااااااااااااااااول الصااااااااااااااااااااااااااحابي ماااااااااااااااااااااااااان الساااااااااااااااااااااااااانف أو 
 بعااااااااااااااااااااااااااااااااد النبااااااااااااااااااااااااااااااااي قالااااااااااااااااااااااااااااااااه ب عصاااااااااااااااااااااااااااااااار  

 

 نحااااااااااااااااااااااو أمرنااااااااااااااااااااااا حكمااااااااااااااااااااااه الر ااااااااااااااااااااااع ولااااااااااااااااااااااو 
 علااااااااااااااااااى الصاااااااااااااااااااحيح وهاااااااااااااااااااو قاااااااااااااااااااول األكثااااااااااااااااااار  

 

صاوحف لبخاار, ومسالم  اي المساتدرك  اي الجامء الثااني وعاماه للشايخين ايارى الحااكم أناه مر اوع، توسير الصحابي 
أن توسااير الصااحابي لااه حكاام  ااي مواضااع كثياارة ياامعم الحاااكم أن مااذهب الشاايخين البخااار, ومساالم  (862، 852)

هاذا مر اوع، لماا  :اكميقول الحا -عليه الصالة والسالم-ولم يصر  بر عه إلى النبي آيًف إذا  سر الصحابي الر ع، 
لكان أها  العلام قرآن باررا هم، من التحذير من التوسير بالرأ,، وأ يتصور أن الصحابف يوسرون ال عرف واستوا 

ن دبرها  اي كانت اليهود تقول: من أتى امرأته م": -رضي هللا عنه-كقول جابر حملوا ذلك على أسباب النمول، 



ثك ْلىضاامح : -عاام وجاا - اا نمل هللا  قبلهااا جاااء الولااد أحااول، مح َحاارح كض أمااا تواسااير الصااحابف  [( سااورة البقاارة222)]}ِنَ ااُكض
، ها  ، ومناه أيضاًا ماا يادرك باأجتهااد أ سايما  اي األحكااموأن من القرآن ما يدرك باللغفما أ سيو همهم للقرآن 

 .أن هذا كله مر وع  أ :نقول
ااااااااااااااااااااااااااااااا  د ماااااااااااااااااااااااااااااااا  ساااااااااااااااااااااااااااااااره الصاااااااااااااااااااااااااااااااحابيوعل

 

 ر عاااااااااااااااااااااااااًا  محماااااااااااااااااااااااااول علاااااااااااااااااااااااااى األساااااااااااااااااااااااااباب   
 

ى هللا صاال-هاذه اآلياف نملاات بسابب كاذا لاه حكاام الر اع لمااذا  ألن الرساول  :نعام أساباب النامول إذا قااال الصاحابي
ول الحاااكم هااذا علااى طاارف  ااي الوجااود، يعنااي هااو الااذ, يناامل عليااه القاارآن، ولااذا حماا  أهاا  العلاام قاا -عليااه وساالم

 .أسباب النمول
ااااااااااااااااااااااااااااااا  د ماااااااااااااااااااااااااااااااا  ساااااااااااااااااااااااااااااااره الصاااااااااااااااااااااااااااااااحابيوعل

 

 ر عاااااااااااااااااااااااااًا  محماااااااااااااااااااااااااول علاااااااااااااااااااااااااى األساااااااااااااااااااااااااباب   
 

  هااوواياف، ر ه، يبلاا  باه، ميانسااعيد عان أباي هرياارة ير عاه، ي عانير ااع الحاديث،  :الااراو, عان الصاحابيأماا إذا قاال 
-عناد أها  الحاديث مان قبيا  المر ااوع الصاحيح، الصاحابي ير اع الحاديث إلاى ماان  ها  هنااك أحاد غيار الرسااول 

عليااه -، يبلاا  بااه إياات  أ بااد وأن يكااون المر ااوع إليااه والمبلاا  عنااه هااو الرسااول أحااد   أ-عليااه الصااالة والسااالم
 -رحمااه هللا-يقااول الحااا ظ العراقااي ح بااالر ع، عنااد أهاا  الحااديث ماان قبياا  المر ااوع الصااري  هااو -الصااالة والسااالم

 تعالى:
 وقاااااااااااااااااااااااااااااااااولهم ير عااااااااااااااااااااااااااااااااااه يبلااااااااااااااااااااااااااااااااا  بااااااااااااااااااااااااااااااااااه  

 

  انتباااااااااااااااااااااااااااااااه   ياااااااااااااااااااااااااااااااه ر اااااااااااااااااااااااااااااااع  رواياااااااااااااااااااااااااااااااًف ينم 
 

تقاااتلون قومااًا ))عنااه روايااف:  و ااي الصااحيحين ((لقااريتالنااار تبااع ))يبلاا  بااه: روى اإلمااام مساالم عاان أبااي هرياارة 
علياه الصاالة -إلاى النباي عان أباي هريارة رده  :يالتاابع واألمثلاف علاى ذلاك كثيارة، ومثلاه لاو قاال ((صغار األعين

  .وهذه صيغف من صي  األداء النادرة، وهي موجودة  ي صحيح مسلم ،-والسالم
عن ابن سيرين ير عه، عن ابن سيرين يبل  به، عن الحسن روايف،  :إذا قال ذلك التابعي أو قي  ذلك بعد التابعي

علياه الصاالة -التاابعي عناه  ياه الصاحابي الر اع عانناه لام ياذكر  أل ؛مر وع أيضًا لكنه مرسا أنه منهم من يقول 
إلى الصحابي  يكون موقو ًا، وعلاى كا  يحتم  أن يكون ر عه  :ومنهم من يقول هو من قبي  المرس ،  -والسالم
أو  ي ر عه  يكون حين ذ   ،اتصال إسناده من طر  أخرى ين ر  ي أنه مر وع مرس ، أو موقوف  :سواء قلناحال 
وكا  ذلاك  ،صا  ماع اإلرساالالو مع الر ع على ما سي تي، أو تعاار   الوقفوجد مر وع صراحًف  يه تعار  إن 

 .-إن شاء هللا تعالى-إليه  يما بعد سيشار 
 ....طالب:...
 إيت يقول 
ماا لام ..... ن ابي ... المرفوعا وأن ما صمولح الصاحابة ..أن ت  ير الصحابةأما إط   بعضهم  :طالب: صمو 

ألن الصحابة ا تهدوا كثيرا  في ت  ير المرآن فاختل وا  كذلكا كذلك فإنح إط   غير  يد؛عف مرفوع حكم بالض
العلام   م اا  عن ال روع والم ائلا فصظن كثير من الناس أن  ذا من علوم الشريعة تطبصما   حيرونمما وأفتوا 

ألن  حكام المرفاوع أصضاا ؛فإناح   صعطاي ما صحكصح بعض الصحابة مان أخباار األمام ال اابمة للخوض فصحا وأن 
ن مان اإل ارائيلصافا أو كاان يارو  اإل ارائيلصاف عان أ ال الىتاابا ويارو كاانوا  -مرضاي   عانه-كثيرا  مانهم 



صال  -ن ابتها إلا  ر او     أو ص ات يهون م صعتمادون صاحتهاا معنا  أنهاعل   بيل الذكرى والموعظة   ب
 .لبإ ....حاشا وك  -  علصح و لم
اإلخباار عان ماا أ يمكان أن يادرك باالرأ,، أ يمكان أن يادرك باالرأ,،  :منهااعلاى أوجاه توساير القارآن أ شك أن 

لاام يعاارف باألخااذ عاان اإلساارا يليات، مااا والصااحابي الموساار  ،أو  ااي المسااتقب المغيبااات سااواء كاناات  ااي الماضااي 
 ولااو لاام يتعلااق بااالقرآن،أن ياادرك بااالرأ,، يمكاان  عاارف باألخااذ عاان بنااي إساارا ي ، ومثلااه إذا قااال الصااحابي قااوًأ أ

ألن الصااحابي أ يمكاان أن يخباار عاان غيااب، أ بااد لااه ماان مصاادر  ااي هااذا،  أكثاار أهاا  العلاام أن لااه حكاام الر ااع؛
أن الصاحابف كلهام  : ادذا قلنااوالمس لف موترضف  ي من   ي الصحابف الذين كلهم عدول،  ال يبحث عن عدالتهم، 

ممااا ياادرك إذا كااان وًأ أ مجااال لالجتهاااد  يااه  دنااه لااه حكاام الر ااع عنااد أهاا  العلاام، لكاان وذكاار الصااحابي قااعاادول، 
 ب خاذهمان لغاف العارب، كا  هاذا  ياه اجتهااد، أو عارف الصاحابي باأجتهاد، مماا يادرك مان عموماات، مماا يادرك 

نثاارة الجااراد "يعنااي ثباات عاان بعاا  الصااحابف أنااه قااال: عاان أهاا  الكتاااب، يحتماا  أنااه أخااذ هااذا عاان أهاا  الكتاااب، 
ن ثباات عاان عاان أهاا  الكتاااب بااال شااك،  لكنااه متلقااى لكاان ضااعيف؛ -عليااه الصااالة والسااالم-يااروى عنااه  "حااوت وا 

باألخاذ عان أها  الكتااب إذا لام يعارف لكن هذا متلقى عن كعاب وغياره، المقصاود أن الصاحابي  ؛بع  الصحابف
ه عان النباي تحملا لم يبق إأ أن يكون صحابي،  يمن أ يوتر,، وقال قوًأ أ مجال للرأ,  يه، والمس لف موترضف 

 .-عليه الصالة والسالم-
 (المر ل: النوع التا  )

قااا  اباان الصاا ح: وصااورتح التااي   خاا ف فيهااا: حااديث التااابعي الىبياار الااذ  قااد أدرك  ماعااة ماان الصااحابة 
صال    -ا  ر او    ق ن الم يبا وأمثالهماا إذا قا :و ال هما كعبيد   بن عد  بن الخصارا ثم  عيد ب

وحك  ابان عباد البار عان بعضاهم: أناح  ا وصة بين التابعين أ معين في ذلكوالمشهور الت :قا ا -علصح و لم
وال مهاااور مااان ال مهااااك  اإن الحااااىم يخاااص المر ااال بالتاااابعين ثاااما صعاااد إر اااا  صاااغار التاااابعين مر ااا     

 واألصوليين صعممون التابعين وغير م.
ا  ر او  قال ماح: المر ال قاو  غيار الصاحابي: أبو عمرو بن الحا ب في مختصر  في أصو  ا قا كما : قلف
فاي الادينا فاذلك يتعلا،  وأماا كوناح ح اة  ا ذا ما يتعل، بتصاور  عناد المحادثين ا -صل    علصح و لم-  

أن المر ال : كتاباح وقد ذكر م الم فاي ممدماة(ا الممدماف)ا الى م في ذلك في كتابنا بعلم األصو ا وقد أشبعن
ا ة أصاحاب الحاديثعاوكذا حكاا  ابان عباد البار عان  ما اقو  أ ل العلم باألخبار لصس بح ةفي أصل قولنا و 

وقا  ابن الص ح: وما ذكرنا  من  موط ا حت اج بالمر ل والحكم بضاع حا  او الاذ  ا اتمر علصاح آراك قا : 
قااا : وا حت اااج بااح مااذ ب مالااك وأبااي حنص ااة ا هم ماعااة ح اااح الحااديث ونماااد األثاارا وتااداولو  فااي تصااانص 

 و  أعلم. اوأصحابهما في طائ ة
وأمااا الشااافعي فاانص علاا  أن مر اا ف  ااعيد باان ا فااي رواصااة أحمااد باان حنباال عاان اإلمااام ي: و ااو محكااقلااف

 و  أعلم. األنح تتبعها فو د ا م ندة : انا قالواالم يب حِ 
آخار ولاو مر الةا أو  إن  ااكف مان و احٍ  بار التاابعين ح اةرا يل كن مإلذ  عو  علصح ك مح في الر الة وا

صكاون  إ  ثماةا فحينئاذٍ إذا  ام  اعتضدف بمو  صحابي أو أىثر العلماكا أو كان المر ال لاو  ام    ص امي 



ا غير كبار التابعين ف  أعلم أحد قبلهاقا  الشافعيا وأما مرا يل ا ح ةا و  ينتهض إل  رتبة المتصل مر لح
ألنهام إنماا ياروون عان  ؛ابن الص ح: وأماا مرا ايل الصاحابة كاابن عبااس وأمثالاحا ف اي حكام الموصاو  قا 

 و  أعلم. اكلهم عدو ا ف هالتهم   تضرو  الصحابة
وصحكا   اابن األثيار وغيار  فاي ذلاك خ فاا   وذكر ااإل ماع عل  قبو  مرا يل الصحابة: وقد حك  بعضهم قلف

وقاد وقا  رواصاة األىاابر ا  حتما  تلميهم عن بعض التاابعين ينياإ حا  ا   رابي  ذا المذ ب عن األ تاذ أ
 .-إن شاك   تعال -عن األصاغرا وا باك عن األبناكا كما  صأتي 

 اابعي عن ر ل من الصاحابة مر ا   ما روا  الت يوغير  ص م (ال نن الىبير): والحافظ البيهمي في كتابح تنبصح
 و  أعلم. اكون مر ل الصحابة أصضا  لصس بح ةا إل  أنح لصس بح ة فيلهمح أن صفإن كان يذ ب م   ذ

}َأَلمح َتاَر ، م خوذ من اإلرسال وهو اإلطاال  مراس  ومراسي  مث  مساند ومسانيد، ومواتح ومواتيح هجمع :المرس 
َنا الْشَصاِطيَن  َ لح علياه -علاى خاالف ماا سامعها مان النباي  سامع القاراءة ي حاديث عمار لماا  [( سورة مريم32)]َأْنا َأرح

وأمر عمر أن يقرأ يعني أطلقه، ثم أمره بالقراءة  ((أرسله)): -عليه الصالة والسالم-وقال النبي  -الصالة والسالم
أ, ساريعف الساير،  هو م خوذ من اإلرسال الذ, هو اإلطال ، أو مان قاولهم: ناقاف مرساال،  ((هكذا أنمل))وقال: 

لكنااه  ااي اأصااطال  لااه عاادة إطالقااات، المقصااود أن المرساا  يعنااي متواارقين،  إرساااأً القااوم أو ماان قااولهم: جاااء 
  .مختلف  يه أيضاً 

حاديث  "ذ  قد أدرك  ماعة مان الصاحابة و ال اهمصورتح التي   خ ف فيها حديث التابعي الىبير ال"يقاول: 
يعناي وماا  ،هذا أ خاالف  ياه -صالة والسالمعليه ال-إلى النبي التابعي الكبير يعني الذ, ير عه التابعي الكبير 

مختلاف  -علياه الصاالة والساالم- ما ر عه التابعي الصاغير إلاى النباي ،  يه عدا هذه الصورة من الصور مختلف
واأنقطاع  ي أثناء السند يسميه بعضهم مرس  مختلف  يه، ما أبهم  ياه الصاحابي عان رجا  صاحب النباي  يه، 
إطال  اإلرسال عليها   يه، لكن الصورة التي أ خالف  يول البيهقي مرس  مختلف كق -عليه الصالة والسالم-

ثاام سااعيد باان  ،، كعبيااد هللا باان عااد, باان الخيااار-عليااه الصااالة والسااالم-مااا ر عااه التااابعي الكبياار إلااى النبااي هااو 
اتواقاًا، ولكان األكثار  هاو مرسا   -صالى هللا علياه وسالم-قاالوا: قاال رساول هللا  إذاالمسيب وأمثاالهم،  مثا  هاؤأء 

 .يهموالمشهور عند أه  العلم التسويف بين التابعين أجمعين، سواء  ي ذلك صغارهم وكبارهم ومتوسط
 مر ااااااااااااااااااااااااااااوع تاااااااااااااااااااااااااااااابع  علاااااااااااااااااااااااااااااى المشاااااااااااااااااااااااااااااهور  

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ذو أقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوال   راو  منااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه  ل ق  أو سأ
 

 مرسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  أو قياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااده باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالكبير   
 واألول األكثااااااااااااااااااااااااااااااااااااار  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااي اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااتعمال  

 

أ يعااد إرسااال صااغار التااابعين  "إر ااا  صااغار التااابعين مر اال أنااح   صعااد :حكاا  اباان عبااد الباار عاان بعضااهمو "
إن كااان القصااد أيضااًا ماان حيااث الحكاام؛ ألن إرسااال كبااار يف هااذا شاايء، إن كااان القصااد ماان حيااث التسااممرساا ، 
يحتم  أنه سامعه مان تاابعي أما الصغير أن هذا التابعي إنما تلقاه عن صحابي، الذ, يغلب على ال ن  التابعين
 ما ر عه التابعي عن النبي الكبير رواه عن تابعي احتمال أيضًا، كما سي تي  ي بيان حكمه، لتابعي وهذا اكبير، 

  .هو المرس ، والمشهور عند أه  العلم استواء الصغار والكبار  ي ذلك -عليه الصالة والسالم-
 "ن التاابعين وغيار مثام إن الحااىم يخاص المر ال بالتاابعينا وال مهاور مان ال مهااك واألصاوليين صعماو"يقول: 
ما سق  من إساناده من دون التابعي يسمى مرس ، ب  بعضهم  -عليه الصالة والسالم-ما ر عه إلى النبي يعني 



التعريف اللغو, يساعد على هذا، لكن العبارة ب ها  أ شك أن هذا  يسميه إرسال،جميع أنواع اأنقطاع  مع ي راو, 
علياااه الصاااالة -م علاااى أن المرسااا  ماااا ر عاااه التاااابعي إلاااى النباااي ، العبااارة ب هااا  اأصاااطال ، جمهاااورهاأصاااطال 

الحاجب  ي مختصاره  اي أصاول الوقاه: المرسا  قاول  يقول الحا ظ ابن كثير: قلت: قال أبو عمرو بن، -والسالم
، ويشم  أيضًا من ت خر ممناه  يشم  التابعي ومن دونه، -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :الصحابي رغي

  .على كالمهقوًأ يسمى مرس ،  -عليه الصالة والسالم-ف إلى النبي إذا أضا
-ماا ر عاه التاابعي الكبيار إلاى النباي  المرسا  مختلاف  اي حاده،  "المحادثينناد  ذا ماا يتعلا، بتصاور  ع"يقول: 

، ما -لسالمعليه الصالة وا-، ما ر عه التابعي مطلقًا سواء كان كبيرًا أو صغيرًا إلى النبي -عليه الصالة والسالم
وقااد وأمااا كونااح ح ااة  فااي الاادين فااذلك يتعلاا، بعلاام األصااو  "ر، أثنااء إسااناده أو مان إسااناده راو  أو أكثاماان ساق  

اأحتجااج بالمرسا  مسا لف وهاذا الكتااب أ وجاود لاه  يماا نعارف،  ("الممادماف)أشبعنا الى م فاي ذلاك فاي كتابناا 
اشاترط لقبولاه الشا عي اأحتجاج بالمراسي ، وأبي حنيوف الك  مذهب مطال  يها الخالف بين أه  العلم، خال يف، 
 انالحظ التسلسا  الممناي، وهكاذا مان جااء بعادهم،  أحمد  ي المشاهور عناه رد المراساي ،على ما سي تي، و  شروط

ذا ت خر رد المرس ، قب  المرس ، ك  ما تقادم العهد  أنهام يقبلاون ابان عباد البار عان التاابعين ب سارهم حتى نقا  وا 
يعنااي حتااى جاااء وأنااه لاام يعاارف الخااالف بااذلك إلااى رأر المااا تين، يقبلااون المراسااي ، لمراسااي ، التااابعين ب ساارهم ا

اإلمام الشا عي، يعني مان قبا  اإلماام الشاا عي كلهام يقبلاون المراساي ، اإلماام الشاا عي توسا   قبلاه بشاروط، مان 
 .جاء بعد الشا عي ردوا المراسي 

 واحاااااااااااااااااااااااااااااات  مالااااااااااااااااااااااااااااااك كااااااااااااااااااااااااااااااذا النعمااااااااااااااااااااااااااااااانل 
 النقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد   ده جمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهرل ور 

 

 باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه وتابعوهماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وداناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوا 
 للجهاااااااااااااااااااااااااااا  بالساااااااااااااااااااااااااااااق   ااااااااااااااااااااااااااااي اإلسااااااااااااااااااااااااااااناد  

 

يعناي إلاى رأر الماا تين  جمااهير األماف علاى يعني جماهر النقااد يعناي مان بعاد الشاا عي، أماا مان قبا  الشاا عي 
ن كاان  اي ثبوتاهوهذا  ي مقدمف التمهياد أيضاًا، المراسي ، أنه يرد نق  عن سعيد قبول المراسي ،   ياه مان قولاه  وا 

 .خبار على بع  التابعين، احتمالن ر، لكن قد يكون بوعله رد بع  األ
  النقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد   ورده جمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهرل 

 وصااااااااااااااااااااااااااااحب التمهياااااااااااااااااااااااااااد عااااااااااااااااااااااااااانهم نقلاااااااااااااااااااااااااااه  
 

 للجهاااااااااااااااااااااااااااا  بالساااااااااااااااااااااااااااااق   ااااااااااااااااااااااااااااي اإلسااااااااااااااااااااااااااااناد   
 صااااااااااااااااااااااااااااله  ومساااااااااااااااااااااااااااالم صاااااااااااااااااااااااااااادر الكتاااااااااااااااااااااااااااااب أ

 

مان سامعه أن هاذا التاابعي  اأحتماال األقاوى  -عليه الصالة والسالم-إلى النبي  الخبرإذا كان التابعي ير ع  :قلنا
والتاابعي اأحتمال اآلخر أن التاابعي سامعه مان تاابعي  آخار،  :  قالوانرد صحابي، والصحابف كلهم عدول،  كيف

د  ااي إسااناد حااديث سااتف ماان التااابعين ياارو, جااوقااد و ساامعه ماان تااابعي  ثالااث، والتااابعي الثالااث ماان رابااع إلااى سااتف، 
وهااؤأء التااابعون  ، ااي ساانن النسااا يو خااالص مخاارج  ااي المسااند بعضااهم عاان بعاا ،  ااي حااديث يتعلااق بسااورة اإل

ذا وجاد هاذا اأحتماال   يهم من هو ضعيف؛ لام توجاد غلباف ألن التابعين لير كلهم ثقات، ب   يهم المتكلم  ياه، وا 
 .يكون من قسم الضعيفحين ذ  و ال ن بثبوت الخبر، 

 صااااااااااااااااااااااااااااحب التمهيااااااااااااااااااااااااااااد عاااااااااااااااااااااااااااانهم نقلااااااااااااااااااااااااااااه  
 

 صااااااااااااااااااااااااااله  ومساااااااااااااااااااااااااالم صاااااااااااااااااااااااااادر الكتاااااااااااااااااااااااااااب أ 
 



ن  نمااا ذكااره علااى لسااان وا  مساالم ذكاار الكااالم علااى لسااان خصاامه، كااان لااير ماان قولااه، مساالم لااير ماان قولااه، وا 
هاذا لاير  "أها  العلام  اي األخباار لاير بحجاف إن المرس   ي أصا  قولناا وقاول"يقول:   ماذا يقول مسلمخصمه، 

نما الخصم الذ, رد عليه مسلم  ي المقدمف قال هذا الكالم،    .يعتر  عليهولم من قول مسلم، وا 
آراك ومااا ذكرنااا  ماان  ااموط ا حت اااج بالمر االا والحكاام بضااع ح  ااو الااذ  ا ااتمر علصااح "يقااول اباان الصااال : 

 قال:نعم هو الذ, استقر عليه اأصطال ،  "وتداولو  في تصانص هم اونماد األثر اح اح الحديث ماعة 
 ورده جماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهرل النقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  

 

 ................................................ 
 

اباان أبااي يحيااى باان معااين، اإلمااام أحمااد، البخااار,، المااديني، النقاااد نقاااد الحااديث، صاايار ته، جلهاام بعااد الشااا عي، 
، مقارر  اي كتاب "وا حت اج بح مذ ب مالك وأبي حنص اة"قاال: حاتم، أبو مرعف، الدارقطني، كلهم بعد الشا عي، 

 ."و  أعلم افي طائ ةٍ وأصحابها " ي كتب الحنويف أيضًا، المالكيف، 
ين ب سارهم أجمعاوا علاى قباول المرسا ، ولام يا ت  عانهم إنكااره وأ عان بن عبد البر عن الطبر, أن التاابعب  نق  ا

البار  اي مقدماف التمهياد عان الطبار,، ونقا  ابان عباد نقلاه أحد  من األ مف بعدهم إلى رأر الما تين، هاذا اإلجمااع 
   ه  يستدرك على الطبر, بقول سعيد ابن عبد البر أيضًا خالف سعيد 

اإلجمااع قاول األكثار ولاير واب: أ يستدرك على الطبر,، لماذا  ألن الطبر, يرى أن اإلجماع قاول األكثار، الج
ثام يسارد القاول األول  "اختلف القرأة  ي كاذا"، ولذا توسيره مملوء بقوله: اً بقول الجميع، إنما قول األكثر يعد إجماع

والصاواب  اي ذلاك عنادنا كاذا إلجمااع "ثام يقاول بعاد ذلاك: لعلماء، ثم يذكر القول الثاني المخالف، ويذكره ألكثر ا
 ساتطراداأيساميه إجمااع، وهاذا مان بااب اعتباار قاول األكثار بإجماع، وهو ساا  الخاالف، لكان ، "القرأة على ذلك

  .لوا دةل
فلماااذا لاام صمباال المر اال  ؟  تضاار الصااحابي هالااة ألااصس فااي المر اال  ااو الصااحابي صمااو : إذا كااان ال اااق  

  هذا يقول: سؤال عاج .خصوصا  إذا كان المر ل من كبار التابعين؟ 
وهاذا التاابعي احتماال رواه عن تابعي آخار، قد احتمال أن يكون الساق  من الصحابف، واحتمال أن يكون التابعي 

 ي مسند مخرج  ي  ض  سورة اإلخالص  أن يكون رواه عن تابعي ثالث، ذكرنا هذا  يما تقدم، وذكرنا أن حديث
 له، ستف من التابعين يرو, إسناد  ي الدنيا وأ ن ير   يه ستف من التابعين، وهذا أنملاإلمام أحمد وسنن النسا ي 

، لكان  ياه خمساف مرسا  :قلناا -علياه الصاالة والساالم-لاو قادرنا أن التاابعي ر عاه إلاى النباي بعضهم عن بع ، 
ال هؤأء الخمسف  ه  نجمم أن هؤأء الخمساف كلهام ثقاات  أ، خمساف مان التاابعين يارو, ، حوامن التابعين سقط

بعضهم عن بع  وهذا موجود، أر،عف من التابعين كثير، أكثر من ذلك الثالثف، المقصود أنه أ يتحاتم أن يكاون 
أ لو جممناا رواه عن الصحابي التابعي  ي أ تضار، لكان لاير ابجهالاف الصاحأن  :قلنااباذلك وأسق  الصحابي، وا 

  .األمر كذلك
وأمااا "قبااول المراسااي ،  تيميااف،آلل المااذكورة  ااي المسااودة  "قلااف: و ااو محكااي عاان اإلمااام أحمااد فااي رواصااة"يقاول: 

رساال ابان المسايب عنادنا حسان"نعام قاال: ، "أن مر ا ف  اعيد بان الم ايب ح اانالشافعي فنص عل    اي  "وا 
ألنها تتبعها  :قالوا اإر ا  ابن الم يب عندنا ح ن" (82)م، صاوحف الثامن من األ ي الجمء  للممنيالمختصر 

ا :منهااشاروط يشترط لقبول المرس   -رحمه هللا-الشا عي ، "فو د ا م ندة ماا يتعلاق  : ، ومنهااماا يتعلاق بالمرس 



ابالخبر المرسأ  ن وجاه  ماوأن يجايء الخبار المرسا  وأن يكاون ثقاف،   مان كباار التاابعين،  ،  ال بد أن يكاون المرس 
وأن يعتضاد المرسا  بقاول الصاحابي أو أكثار العلمااء يوتاي باه آخر ولو مرسا  يروياه غيار رجاال المرسا  األول، 

  .عوام أه  العلم كما نص على ذلك  ي الرسالف
فحينئااٍذ "أ يرساا  إأ عاان الثقااات، عاان كاا  أحااد، ، يعنااي أ يرساا  "كااان المر اال إذا  اام    ص اام  إ  ثمااة و"أ

ن تاوا رت  يااه هاذه الشااروط، واحات  ، "ة ا و  ينااتهض إلاا  رتبااة المتصاالصكاون مر االح ح اا بااه اإلمااام  المرساا  وا 
ن شّذ بعضهم  رجح المرس  على المتص ، وهاذا نقلاه ابان عباد البار وغياره عان  الشا عي إأ أنه دون المتص ، وا 

الذين أطلقوا كاابن عباد ، "قبلها وأما مراسي  غير كبار التابعين  ال أعلم أحداً "قال الشا عي: بعضهم، لكنه شذوذ، 
قيادوا هاذه المراساي  البر والطبر, وغيرهم أن من قب  الشا عي كلهم يقبلون المراسي ، يعني ه  مالك وأبي حنيواف 

غيار كبااار التااابعين  ااال أعلاام وأمااا مراسااي  "كبااار التااابعين  ليقاول الشااا عي: مان مراسااي  با ن تكااون هااذه المراسااي  
 كذا يدل على اإلجماع  يساو, كلمف إجماع  أ أعلم  :ول اإلمام المطلع الكبيريعني ق "أحدًا قبلها
 ......... طالب:

ماع  قار  اي أقا  مان ثالثاينبمكااة البأناه أ يعلام أحادًا قاال  :-رحمه هللا-قال الشا عي  إيه على حسب علمه، ولذا
ة عصاره يقولاون بارد اليماين، ماع أن قضااقاال بارد اليماين،  أحاداً ل مالاك: أ أعلام وقاو أنه وجد مان يقاول بالعشار، 

، هو "أعلم أحدًا قبلهاأ "أبي ليلى يقولون برد اليمين، على ك  حال هذه المس لف، قول الشا عي: وابن  رمفابن شب
بخاالف ماا إذا أ شك أنه إذا كان المرسا  مان كباار التاابعين يغلاب علاى ال ان قلاف الوساا  ، ، على حسب علمه

  .التابعينكان المرس  من صغار 
ماا ياروون عان ألنهام إن عبااس وأمثالاح ف اي حكام الموصاو ؛كاابن وأماا مرا ايل الصاحابة " :قال ابن الصاال 

مراسااي  الصااحابف، الصاااحابي يرساا  إمااا لصااغر ساانه أو لتااا خر ، "ف هاااالتهم   تضاار االصااحابة وكلهاام عاادو 
  أن تولاد بادء الاوحي، لكان يغلاب علاى إسالمه، أو لغيبته عن شهود الحادثف، حديث بدء الوحي ترويه عا شف قب

غمنااي،  هااي تحكااي  )) غتنااي((أو  غطنااي(( ))لقولااه  ااي ذلااك: ، -عليااه الصااالة والسااالم-ال اان أنهااا ساامعته منااه 
 -عليااه الصااالة والسااالم-ن النبااي ماا، اباان عبااار أكثاار مااا قياا   يمااا ساامعه -عليااه الصااالة والسااالم-علااى لسااانه 

عنااد اإلرسااال مباشاارة،  يوجااد  -عليااه الصااالة والسااالم-،عااف ساامعها ماان النبااي أنهااا أر حتااى قياا  مباشاارة األر،عااين، 
نقاا  اإلجماااع أكثاار ماان  قاا  اإلجماااع،علااى قبااول مراساايلهم، نل  ولااذا أجمعااوا ،الصااحابف، لكاان الصااحابف كلهاام عاادول

  .سي نوى الخالف، واألسنو, والنسوي نقلوا اإلجماع وغيرهمواحد، السرخ
وا رووا ذلااك عاان   الصااحابف كمراسااي  غياارهم أحتمااال أن يكوناامراساايني أنااه رد ييحكااى عاان أبااي إسااحا  اإلسااورا

عليااه الصااالة -ألنااه وجاادت روايااف بعاا  الصااحابف عاان بعاا  التااابعين، كمااا أنااه وجاادت روايااف النبااي  التااابعين؛
 .وايف األكابر عن األصاغر معرو فعن بع  الصحابف،  ر  -والسالم

 أمااااااااااااااااااااااااااااا الااااااااااااااااااااااااااااذ, أرسااااااااااااااااااااااااااااله الصااااااااااااااااااااااااااااحابي
 

   علااااااااااااااااااااااااى الصااااااااااااااااااااااااواب   حكمااااااااااااااااااااااااه الوصاااااااااااااااااااااااا 
 

ابة مر   ا ص مي ما روا  التابعي عن ر ل من الصحوغير   (ال نن الىبير)تنبصح: والحافظ البيهمي في كتابح "
يعناي مان بااب  "أن صكاون مر ال الصاحابي أصضاا  لاصس بح اةفيلهمح أنح لصس بح ةا  فإن كان يذ ب م  ذلك

إذا كاان البيهقاي يسامي هاذا مرسا ،  -الصالة والساالم عليه-يعني إذا ذكر التابعي عن رج   صحب النبي  أولى



 -علياه الصاالة والساالم-كر أن هذا الصحابي رأى النباي من باب أولى، يعني إذا ذل  المرس  الذ, أ خالف  يه 
 ،يسااميه مرساا  -علياه الصااالة والسااالم-مااع النبااي أو عماان صاالى  -عليااه الصااالة والساالم-أو سامعه ماان النبااي 
 .والمبهم مجهول وجهالف الصحابف أ تضرلير بمرس ، ب  هو متص   ي إسناده مبهم،  والجمهور على أنه

 ورساااااااااااااااااااااااااااااموا منقطعاااااااااااااااااااااااااااااًا عااااااااااااااااااااااااااااان رجااااااااااااااااااااااااااااا   
 

 و اااااااااااااااااااااااااي األصاااااااااااااااااااااااااول نعتاااااااااااااااااااااااااه بالمرسااااااااااااااااااااااااا    
 

 يقول البرهان الحلبي:
 األصاااااااااااااااااااااااااااااح أناااااااااااااااااااااااااااااه متصااااااااااااااااااااااااااااا ل  :قلااااااااااااااااااااااااااااات

 

 لكاااااااااااااااااااااان  ااااااااااااااااااااااي إسااااااااااااااااااااااناده ماااااااااااااااااااااان يجهاااااااااااااااااااااا ل  
 

وهللا  ،بياا  المتصا  ولااير ماان قبياا  المرساا ناده راو  مابهم هااو ماان قالاذ,  ااي إسااناده ماابهم متصا ، والااذ,  ااي إساا
  .أعلم

 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


